Pozměňovací návrh poslance Vladislava Vilímce
k návrhu novely zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk 337)

I.

Čl.I návrhu zákona zní:

„Čl.I
Zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991
Sb., zákona č.338/1992 Sb., zákona č.48/1994 Sb., zákona č.305/1997 Sb.,
zákona č.149/1998 Sb., zákona č.185/2001 Sb., zákona č.274/2001 Sb.,
zákona č.320/2002 Sb., zákona č.229/2003 Sb., zákona č.270/2007 Sb.,
zákona č.281/2009 Sb., zákona č.348/2009 Sb., zákona č.183/2010 Sb.,
zákona č.30/2011 Sb.,300/2011 Sb., zákona č.329/2011 Sb. a zákona
č.458/2011 Sb., se mění takto:
1. §10b zní:
„10b
(1)

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů platí
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trvalý pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný
pobyt na dobu delší než 90 dnů,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území
České republiky pobývá na území České republiky
přechodně po dobu delší 3 měsíců,
4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona
upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona
upravujícího dočasnou ochranu cizinců,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není
hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

(2)

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.
Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek
platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více
fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu oznámit jméno,
popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

(3)

Poplatek se platí obci, na jejímž území je fyzická osoba hlášena
k pobytu nebo obci, na jejímž území se nachází stavba určená
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům.

(4)

Sazbu poplatku tvoří
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a rok, a
b) částka stanovená maximálně do výše skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu
za osobu uvedenou v odstavci 1 a rok; obec v obecně závazné
vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného
komunálního odpadu na osobu.

(5)

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví
stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu
v průběhu roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu
kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví v příslušném roce. Dojdeli ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“.

2. Za § 11 se vkládá nový § 12, který zní:
„12
(1)

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek
nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho
zákonný zástupce společně a nerozdílně; zákonný zástupce má
v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce,
vyměří obecní úřad poplatek jednomu z nich.“.

II. Článek II návrhu zákona zní:
„Čl. II
Přechodné ustanovení
Pro poplatkové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona platí dosavadní právní předpisy.“.
III. Článek III návrhu zákona zní:
„ Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2012.“.

Odůvodnění
Pozměňovací návrh odstraňuje legislativní nedostatky původního textu
návrhu zákona, které konstatovala vláda ve svém stanovisku publikovaném
ve sněmovním tisku 337/1. Upravuje v novém § 12 systémově obecnou
odpovědnost za povinnost platit místní poplatky nezletilými osobami.
Vzhledem k tomu, že návrh rozšiřuje okruh poplatníků, může v některých
případech dojít i ke snížení výsledné částky poplatku v obci. V přechodném
ustanovení je řešena účinnost dosavadní a nové právní normy tak, že pro
poplatkové povinnosti vzniklé přede dnem nabytí účinnosti zákona platí
dosavadní předpisy. Pozměňovací návrh je také kompatibilní s návrhem
připravované vládní novely zákona o místních poplatcích postoupené
ministerstvem financí do vnějšího připomínkového řízení. Oproti původnímu
znění návrhu zákona je pozměňovací návrh veden snahou předložit
kompletní znění obou dotčených paragrafů, což zpřehledňuje text tohoto
návrhu zákona o místních poplatcích. Limit roční částky je oproti
původnímu návrhu zákona stanoven do výše skutečných nákladů obce
předchozího roku ve znění předneseném poslancem Janem Čechlovským
k tomuto tisku dne 7. prosince 2011. Obdobně je konkrétní spoluúčast
poplatníků řešena i v případě sazby poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku v § 10c odst. 3 zákona o místních poplatcích. Takový přístup je
tedy zcela v souladu s již platným zněním zákona a

nebyl shledán důvod k tvrzení o případné neústavnosti vymezení limitu do
výše skutečných nákladů obce. Podobné stanovisko zastává i ministerstvo
financí. Výhodou takto stanoveného limitu je skutečnost, že obec
v samostatné působnosti na základě posouzení existujících podmínek
a sociální situace může stanovit částku poplatku do výše skutečných nákladů,
aniž by přitom byla ovlivněna zvyšováním limitu ze zákona. S ohledem na
tuto skutečnost budou zastupitelstva vedena k větší politické zodpovědností
za stanovení výše poplatku. Přispěje to ve svém důsledku i k uvážlivějšímu
přístupu ke změnám sazby tohoto poplatku. Bez omezení horní hranice
poplatku absolutní částkou bude poplatek vždy reflektovat realitu bez další
potřeby změn zákona.

Ing. Vladislav Vilímec
V Praze dne 31.1.2012

